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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, кога 
заступа в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда, Medica Linea Pharm d.o.o. из Београда, ул. Бродарска бр. 16, кога заступа 

директор Слободанка Живковић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 20778121 
ПИБ: 107304324

Број рачуна: 380-248-05 који се води код Mirabank
APTUS d.o.o. из Београда, ул. Радомира марковића бр. 43, кога заступа директор др Жаклина 

Костић Перуновић
Матични број: 17164023 
ПИБброј: 100205444
Број рачуна: 205-1048-48 који се води код Комерцијалне банке 

(у даљем тексту: Добављач)

Дана 17.8.2020. године закључују

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ 

ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:

1.1.1 да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о пружању 
здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Каротидни и периферни стентови 
са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19, 64/19,17/20 и 21/20),

1.1.2 да је Фонд, као наручилац, спровео поступак предметне јавне набавке у име и рачун
здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији 
(даље: Купац),
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1.1.3 да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке 
Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који 
је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, бр. 404-1 -110/20-33,

1.1.4 да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у смислу 
члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), за рачун 
здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума - Списак партија, који 
представља саставни део овог споразума,

1.1.5 да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1-110/20- 
33,

1.1.6 да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. године, изабрао заједничку 
понуду: Medica Linea Pharm d.o.o. и Aptus d.o.o. бр. 1300/20 од 17.07.2020. године., за 
партију 8

1.1.7 да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овогспоразума и на тај начин 
непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за добра за осигурана лица 
Фонда, уз писану сагласност Фонда, за које директно плаћање Добављачу врши Фонд, у 
складу са Закључком Владе, а посебно уговоре за добра која се финансирају из других 
извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом,

1.1.8 да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима које 
закључују Купци са Добављачем.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1. Предметовогспоразума је утврђивање услова под којимаће сезакључивати појединачни 
уговори о јавној набавци Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, који су 
предмет јавне набавке бр. 404-1-110/20-33, између Купаца и Добављача.
2.2. Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана 
потписивања.
2.3. Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији материјала 
са ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов саставни део.
2.4. Количине добра, наведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), су оквирне 
количине за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.
2.5. Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних 
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца.
2.6. Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење уговора за добра за осигурана лица 
Фонда.
2.7. Сагласности из тачке 2.6. Фонд доставља Купцу и Добављачу.
2.8. Укупна уговорена количина добра, зависи од потреба Купаца и расположивих
финансијских средстава Купаца за ту намену и може да се разликује од количина наведених у 
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), при чему су Купци у обавези да изврше 
куповину уговорених количина и у целости реализују закључени уговор.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА
3.1. Фонд је дужан да:

3.1.1 обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од
Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;

3.1.2 правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију 
његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Купаца када оне 
прелазе количине из оквирног споразума.

3.1.3 врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Купаца, по основу доспелих обавеза Купаца



према Добављачима, за испоручена добра утрошена за лечење обавезно осигураних лица 
код Фонда, у складу са закљученим уговорима о спровођењу и финансирању здравствене 
заштите.

3.2. Добављач је дужан да:
3.2.1. на писани позив Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда, закључи 
уговор о јавној набавци за добра за осигурана лица Фонда, у складу са овим споразумом;

3.2.2. на писани позив Купца, закључи уговор о јавној набавци за добра која се 
финансирању из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом, у 
складу са овим споразумом;

3.2.3. извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и 
правилима струке, у уговореним роковима;

3.2.4. одмах по сазнању, писаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле да 
знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;

3.2.5. обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

3.2.6. обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног 
споразума, односно појединачног уговора;

3.2.7. испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, 
која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној 
документацији;

3.2.8. сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке 
Добављача или произвођача;

3.2.9. ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима 
закљученим са Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб апликације „Портал 
финансија - документација11 и веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег 
управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

3.2.10. Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.9. овог члана, који се 
достављају Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб апликације 
„Портал финансија - документација11 и Техничким упутством за коришћење веб сервиса 
РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења 
осигураних лица РФЗО.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
4.1. Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној 
набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
4.2. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема позива 
Купца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се доставља 
текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у прилогу овог споразума и 
представљају његов саставни део.
4.3. Количине у појединачним уговорима одређује Купац.
4.4. За закључење уговора за добра за осигурана лица Фонда потребна је сагласност Фонда.
4.5. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.
4.6. Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у 
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету коју 
Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Спецификацији 
материјала са ценама (Прилог 2).
4.7. Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора



ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
5.1. Цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума, односно уговора.
5.2. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине добра за осигурана лица 
Фонда, по јединичним ценама из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, 
најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.
5.3. Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један примерак 
отпремнице фактуре односно отпремнице- фактуре доставља надлежној филијали Фонда, и то: 
као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија - документација1’ и у електронској 
форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким упутством за коришћење веб сервиса 
РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних 
лица РФЗО.
5.4. Купац плаћа испоручене количине добара која се финансирају из других извора за које 
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на 
текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана пријема фактуре.
5.5. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку 
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја 
централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18, 59/18 и 18/19).

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати 
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и 
атестима.
6.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из 
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
6.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.
6.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству 
представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине 
мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 (двадесетчетири) 
часа.
6.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је 
у обавези да је замени исправном најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема писменог 
захтева Купца.
6.6. Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не 
краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке .

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1. Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене појединачним 
уговором.

7.2. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.

7.3. Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 3 дана од дана пријема 
писменог захтева купца.

7.4. Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца, 
осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију испоруке. 
Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и Купац их посебно не 
признаје.

7.5. Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца.



Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - Списак партија, у смислу 
додавања здравствене установе, као Купца, на исти, Прилог 1 - Списак партија се ажурира без 
закључивања Анекса оквирног споразума.
7.6. Фонд је дужан да ажурирани Прилог 1 - Списак партија, из тачке 7.5. овог Споразума, 
достави Добављачу и Купцу, и објави на својој интернет страници.

8. УГОВОРНА КАЗНА
8.1. У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од вредности добара 
испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави бланко 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од вредности оквирног споразума 
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора 
бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу -  писму.

9.2 Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће на 
снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног 
споразума.

9.3 Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе по 
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду 
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их 
реализује.

9.4 Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до износа од 
10% од нереализоване вредности добара без ПДВ-а, на која се односи неиспуњење обавеза 
по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

9.5 У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за добро извршење посла, 
односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач је 
у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Фонду нову меницу и 
менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума.

9.6 Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза из свих 
појединачних уговора које је Добављач, на основу овог оквирног споразума, закључио са 
сваким од Купаца у току важења истог.

9.7 У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена 
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог споразума, док 
средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану, може да се уновчи 
у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно да Добављач неће 
моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за време важења оквирног 
споразума/уговора.

9.8 Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након истека 
рока из тачке 9.2. овог члана.

10. ВИШАСИЛА

10.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу 
обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у 
споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 
часа.

10.2 Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети, 
који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе



(земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа 
власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

11. СПОРОВИ
11.1. Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у 
случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност 
Привредног суда у Београду.

12. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум 
може да раскине свака страна потписник споразума. Раскид споразума захтева се писаним путем, 
уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
12.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је 
друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају 
и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
12.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само 
страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора 
између Добављача и Купаца.
12.5. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу 
овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим 
уколико Фонд, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.
12.6. Услучају потребе раскида уговора изтачке 12.5. овогспоразума, Фонд обавештава Купце 
о истом.

13. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1. Измена оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промена на 
тржишту дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње 
и слично, добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Фонд мора бити обавештен 
писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.
13.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог оквирног споразума 
из разлога наведених у тачки 13.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему 
одговара захтевима из техничке спецификације, Фонд може да дозволи испоруку таквог добра по 
цени која је предвиђена овим оквирним споразумом, уз претходно прибављено мишљење 
стручне комисије Фонда, образоване за конкретан случај.
13.3. У ситуацији из тачке 13.1 и 13.2, Фонд и Добављач ће закључити Анекс овог оквирног 
споразума.

14. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум за добро које је предмет овог споразума 
уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења Агенције за лекове и медицинска 
средства Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, 
престати могућност прометовања тог добра пре истека рока трајања овог оквирног споразума.
14.2. Фонд има право да, у случају да решење Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава истиче пре истека рока 
трајања оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писану изјаву носиоца уписа да 
ће за медицинско средство које је предмет овог оквирног споразума, поднети захтев за 
регистрацију, односно продужење регистрације, у скпаду са Законом о медицинским средствима 
(„Сл. гласник РС“, број 105/17).

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.



15.2. Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, 
сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен, а Фонд ће наплатити достављено 
средство обезбеђења за озбиљност понуде.

16. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.1. Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду доставља 
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на обрасцу који 
достави Фонд.

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
17.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
17.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку страну 

потписника оквирног споразума поједан примерак.
17.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Списак здравствених установа

Прилог 2 - Спецификација материјала са ценама

Прилог 3 - Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда

Прилог 4 - Модел уговора за добра која се фонансирају из других извора за које купац нема закључен 
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са Фондом

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за 
здравствено осигурање

Medica Linea Pharm d.o.o.

59020.79/30



ПРИЛОГ1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ 

МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ БР 404-1-110/20-33

Филијала РФЗО Назив здравствене установе Седиште и адреса здравствене 
установе Званични сајт (we6 адреса)

Нови Сад
Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1 www.kcv.rs
Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине, Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4 www. ikvb v. ns. ас. rs

Ваљево Олшта болница Ваљево Синђелићева 62 www.zcvalievo.rs

Крагујевац Клинички центар Крагујевац Змај Јовина 30 www.kc-ka.rs

Ужице Здравствени центар Ужице Милоша Обреновића 17 www.zcue.rs

Ниш Клинички центар Ниш Др Зорана Ћинђића 48 www.kcnis.rs

Београд

Институт за кардиваскуларне болести 
"Дедиње” Хероја Милана Тепића 1 www.ikvbd.com

Клиничко-болнички центар" Бежанијска Коса" Бежанијска Коса бб www.bkosa.edu.rs

Клиничко-болнички центар "Земун" Вукова 9 www.kbczemun.rs

Клиничко-болнички центар "Звездара" Димитрија Туцовића 161 www.kbczvezdara.ora

Клинички центар Србије Пастерова 2 www.kcs.ac.rs
Специјална болница за лечење -церебро- 
васкуларних обољења „ Свети Сава“ Немањина 2 www.svetisava.rs

Универзитетска дечја клиника Тиршова 10 www.udk.ba.ac.rs

Војномедицинска академија Црнотравска 17 www.vma.mod.aov.rs

1

http://www.kcv.rs
http://www.zcvalievo.rs
http://www.kc-ka.rs
http://www.zcue.rs
http://www.kcnis.rs
http://www.ikvbd.com
http://www.bkosa.edu.rs
http://www.kbczemun.rs
http://www.kbczvezdara.ora
http://www.kcs.ac.rs
http://www.svetisava.rs
http://www.udk.ba.ac.rs
http://www.vma.mod.aov.rs


ПРИЛОГ 2 ОКВИРНО, СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МА Т ИЈАЛА СА ЦЕНАМА 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИММАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ

ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ БР 404-1-110/20-33

Назив Добављача: заједничка понуда: Medica Linea Pharm d.o.o. и Aptus d.o.o

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА И 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

8

Водич
уводник( Gu 
g Sheath) 
правоги 
закривљеног 
врха
(multipurpose
облик)

Destination Guiding 
Sheat,
GS*K5xxxxxxB, 
RSxxx, 54- 
89xxx/S heath LessPV 
Peri-Vascular 
Guiding System/ 
W8XXXX-0-VXXX, 
SheathLess Eucath 
PTCA Guiding 
Catheter GXXXXX-0- 
L-100

Terumo
Corporation,
Japan,Terumo
Medical
Co,SAD/ Asahi 
Intecc Co, 
Japan

комад 360 9.000,00 3.240.000,00 20% 648.000,00 3.888.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А 3.240.000,00
ИЗНОС ПДВ-А 648.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ 3.888.000,00

1



ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -МОДЕЛ УГОВОРА ЗАДОБРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ 

ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
БР 404-1-110/20-33

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /адреса/____________________ ,
/име и презиме лица које га заступа/___________________________
Матични број:___________
ПИБ:_______
Број рачуна:___________који се води код Управе за трезор

(у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда, Medica Linea Pharm d.o.o. из Београда, ул. Бродарска бр. 16, кога 

заступа директор Слободанка Живковић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 20778121 
ПИБ: 107304324

Број рачуна: 380-248-05 који се води код Mirabank
APTUS d.o.o. из Београда, ул. Радомира марковића бр. 43, кога заступа директор др 

Жаклина Костић Перуновић
Матични број: 17164023 
ПИБброј: 100205444
Број рачуна: 205-1048-48 који се води код Комерцијалне банке 

(у даљем тексту: Добављач)

Дана__.__.____. године закључују

УГОВОР БР.___

за добра за осигурана лица Фонда
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ 
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.

ГОДИНУ 
ЗА ПАРТИЈУ/Е_______

КПП______

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:

1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне 
набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, број јавне 
набавке: 404-1-110/20-33;

1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана 17.8.2020. године 
закључили Оквирни споразум бр. 96-5/20 (даље: Оквирни спорзум), на основу Одлуке 
бр. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. године;

1.1.3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;

1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из
става 1. овогчлана Уговора.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1. Предмет овог Уговора је куповина и испорука добара наведеног у Спецификацији материјала 

са ценама, која се налази у прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.2. Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.
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3. ЦЕНА И ПЈ1АЋАЊЕ
3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене Спецификацији материјала са ценама из 

члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

3.2. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине по уговореним јединичним ценама, 
увећаним за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.

3.3. Добављач је у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и факгуре, 
односно отпремнице -  фактуре достави у електронској форми надлежној филијали 
Републичког фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија - 
документација” и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким 
упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања 
и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

3.4. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4,а. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласникРС“ бр. 119/12, 68/15,113/17 и 91/19), као ичланом 3. Правилникао начину и поступку 
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја 
централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18, 59/18 и 18/19).

3.5. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се уређује 
буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.6. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Спецификацији 
материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи 
 динара.

4. ИСПОРУКА
4.1. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.

4.2. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добра из члана 2. овог уговора, 
испоручити Купцу, према потребама Купца, и то у року од 3 дана од дана пријема писменог 
захтева купца.

4.3. Место испоруке је ____________(унети место испоруке).

4.4. Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране овлашћеног 
лица Купца.

5 УГОВОРНА КАЗНА

5.1 У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну 
казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио 
рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % вредности добара испоручених са 
закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне 
штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

6 ВИША СИЛА

6.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне 
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 
часа.

6.2 Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети, 
који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од 
стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе 
(земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа 
власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7. СПОРОВИ
7.1. Стране у уговору су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се
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спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног 
суда у Београду.

8. РАСКИД УГОВОРА

8.1. У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које ce понављају, уговор може да 
раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се уговор 
раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази. Раскид уговора 
захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

8.2. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга 
страна у уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и 
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.3. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у 
уговору која је своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.

8.4. Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се извршавају 
у складу са одредбама овог Уговора.

8.5. Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд у року од 7 
(седам) дана.

9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до 
измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично, 
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз 
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога 
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара 
захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени 
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије 
Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан случај.

9.3. У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на основу 
претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за здравствено 
осигурање и Добављача.

10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују по__(_____ ) примерка.

11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:

Прилог 1 -  Спецификација материјала са ценама

Прилог 2 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са чланом 
132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________, /адреса/____________________ ,
/име и презиме лица које ra заступа/___________________________
Матични број:___________
ПИБ:_______
Број рачуна:___________који се води код Управе за трезор

(у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда, Medica Linea Pharm d.o.o. из Београда, ул. Бродарска бр. 16, кога 

заступа директор Слободанка Живковић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 20778121 
ПИБ: 107304324

Број рачуна: 380-248-05 који се води код Mirabank
APTUS d.o.o. из Београда, ул. Радомира марковића бр. 43, кога заступа директор др 

Жаклина Костић Перуновић
Матични број: 17164023 
ПИБброј: 100205444
Број рачуна: 205-1048-48 који се води код Комерцијалне банке 

(у даљем тексту: Добављач)

Дана__.__.____. године закључују

УГОВОР БР.___

за добра која се финансирају из других извора за које купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ 
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.

ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈУ/Е_______

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне 

набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, број јавне 
набавке: 404-1-110/20-33;

1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана 17.8.2020. 
године закључили Оквирни споразум бр. 96-5/20 (даље: Оквирни спорзум), на основу 
Одлуке бр. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. године;

1.1.3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;

1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума 
из става 1. овог члана Уговора.
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2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1. Предмет овог Уговора је куповииа и испорука добра, наведених у Спецификацији материјала 
са ценама, која се налази у прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.2. Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.

3 ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Спецификацији материјала са ценама из 
члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ- 
а, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.

3.3. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4.а. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласјнник РС“ бр. 119/12, 68/15 И 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку 
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја 
централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).

3.4. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се уређује 
буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.5. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Спецификацији 
материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи 
 динара.

4. ИСПОРУКА
4.1. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.

4.2. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добра из члана 2. овог уговора, 
испоручити Купцу, према потребама Купца, и то у року од 3 дана од дана пријема писменог 
захтева купца.

4.3. Место испоруке је ____________(унети место испоруке).
4.4. Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране 

овлашћеног лица Купца.

5. УГОВОРНА КАЗНА
5.1. У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач ]е дужан да плати Купцу уговорну 

казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио 
рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % вредности добара испоручених са 
закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне 
штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављач.

6. ВИША СИЛА

6.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне 
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 
часа.

6.2. Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне 
катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне 
одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
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здравственог осигурања са Фондом 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ 

ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
БР 404-1-110/20-33

7. СПОРОВИ
7.1. Стране у уговору су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да

се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Београду.

8. РАСКИД УГОВОРА

8.1. У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да 
раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се уговор 
раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази.

8.2. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

8.3. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у 
уговору која је своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.

8.5. Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се извршавају 
у складу са одредбама овог Уговора.

8.6. Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд у року од 7 
(седам) дана.

9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до 
измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично, 
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз 
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога 
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара 
захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени 
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије 
Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан случај.

9.3. У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на основу 
претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за здравствено 
осигурање и Добављача.

10 СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој

уговорној страни уручују по__(_____ ) примерка.

11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:

Прилог 1 -  Спецификација материјала са ценама

Прилог 2 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са чланом 
132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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zakijučen đana 14 .07 .20 20 . godlne u Beogradu između sporazumnih strana:

1. MEDICA LINEA PHARM d.o.o. Brodarska 1B, SRB, 11070 Novi Beograd,
Matični broj: 20778121 PIB: 107304324 Tel: +381 (0)11 3120-28, Fax: +381 (0)11 3122-254 

E-mail: office(5)medicalineapharm.rs
koga zastupa direktor Slobodanka Živković (u daijem tekstu: MEDICA LINEA PHARM)

2. APTUS d.o.o., Radomira M arkovica  43,11000 Beograd, Srbija Matični broj: 17164023, 
PIB: 100205444, tel: +381 (0)11 7943-743 , Fax: +381 (0)11 7943-742

E~maH: aptus@vektor.net
koga zastupa direktor Žaklina Kostić Perunović (u daljem tekstu: APTUS)

UVODNE ODREDBE

« u P D i C M ^ EA PH A /W,,d’0 '0 '

Učesnici sporazuma prethodno konstatuju:

- BUDUĆI DA su vanredne zdravstvene mere u RS na snazi, te da se zahteva kontinuirano i 
potpuno snabdevanje tržišta i povećanje lagera u zemlji u uslovima Globalne pandemije 
COViD-19, to su ugovorne strane preduzele obaveze ovim ugovorom kako bi se u 
najvecoj ili potpunoj meri zađovoijile potrebe ZU na teritoriji RS a imajući u vidu teškoće 
u proizvodnji, logistici i snabdevanju Globalno uz povećanu tražnju.

BUDUĆI DA učesnici u sporazum u rtisu proizvođači predmeta nabavke, a da proizvođači 
nemaju obavezu isporuke u slučaju problema u proizvodnji i isporuci za kupce u Srbiji, 
odnosno da nijedna od ugovornih strana nema pravnu i jposlovnu sigurnost da može 

izvršavati obaveze prema naručiocu u svakom trenutku i bejz odlaganja pojedinačno i bez 
značajnih rizika snabdevanja bitnim proizvodima koji su hitho neophodni korisnicima;

BUDUĆI DA je u prethodnom periodu potvrđeno tla proizvođači ne postupaju 
pravovremeno i uvek po zahtevima ovde ugovornih strana za isporuku zahtevanih 
količina saobrazno zahtevima i porudžbenicama, te <cla nemaju nikakvu odgovornost 
prema ugovornim stranama u vezi sa istim;
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Potpisinici sporazuma sagiasno utvrđuju da ovaj sporazum zakijučuju sa ciijem da se obezbedi 
što kvaiitetnije snabdevanje kupaca kao i odrzavanje adekvatnih zaiiha dobara koja su predmet 
ove javne nabavke, a sve u ciiju biagovremenog isporučivanja naručiocu.
Potpisnici sporazuma, daije, zajednički utvrđuju da če čianovi grupe ponuđača nastupati 
zajednički i sa iskijučivim ciijem obezbeđivanja sigurnosti kontinuiranog snabdevanja naručioca 
za vreme važenja ugovora, te da će imati konstantnu međusobnu komunikaciju o stanju zaliha i 
kretanju zaiiha, a sve u ciiju kako bi u svakom trenutku bilo obezbeđeno što kvaiitetnije i brže 

snabdevanje dobrima koja su predmet učešća u postupku JAVNA NABAVKA KAROTIDNIH i 
PERIFERNIH STENTOVA SA PRATEĆIM SPECIFIČNIM POTROŠNIM MATERUALOM, KOJI JE 

NEOPHODAN ZA NJEGOVUIMPLANTACIJU ZA 2020. GODINU, Broj javne nabavke 404-1-110/20- 
33, objavljenu od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Jovana Marinoviča 2, 
Beograd

Član 1

Sporazumne strane MEDICA UNEA PHARM i APTUS saglasno potvrđuju đa su privredna društva 
koja se bave trgovinom na veliko medicinskim sredstvima, ovim Sporazumom uređuju 
međusobna prava i obaveze u vezi sa zajedničkim nastupanjem u postupku javne nabavke.

Član 2

Postupak javne nabavke u odnosu na koji sporazumne strane uređuju zajednički nastup je 
otvoreni postupak JAVNA NABAVKA KAROTIDNIH I PERIFERNIH STENTOVA SA PRATEĆM 

SPECIFIČNIM POTROŠNIM MATERUALOM, KOJIJE NEOPHODAN ZA NJEGOVU IMPLANTACIJU ZA 
2020. GODINU, Broj javne nabavke 404-1-110/20-33.
Potpisnici sporazuma su se saglasili da u otvorenom postupku JAVNA NABAVKA KAROTIDNIH i 
PERIFERNIH STENTOVA SA PRATEĆIM SPECIFIČNIM POTROŠNIM MATERUALOM, KOJI JE 

NEOPHODAN ZA NJEGOVUIMPLANTACIJU ZA 2020. GODiNU, Brojjavne nabavke 404-1-110/20- 
33 objavljenu od strane Repubiičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Jovana Marinovića 2, 
Beograd zajednički nastupaju u formi zajedničke ponude, a iz napred navedenih razloga 
nemogućnosti podnošenja pojedinačne ponude.

Član 3

Sporazumne strane su se sporazumele da se za nosioca posla određuje MEDICA UNEA PHARM 
d.o.o. Brodarska 1B, SRB,11070 Novi Beograd.Ponudu će podneti ponuđač MEDICA UNEA 

PHARM koji je određen za nosioca posla, te ovim putem član grupe ponuđača APTUS ovlašćuju
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ponuđača MEDICA LINEA PHARM da može zastupati grupu ponuđača pred naručiocem, te da 
može u ime grupe ponuđača preduzimati sve neophodne radnje u odnosu na javnu nabavku i 
partije koje su predmet ovoga Sporazuma.
Sporazumne strane su se sporazumele da je nosilac posla MEDICA LINEA PHARM određen od 
strane grupe ponuđača koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude, kao i ostala 
dokumenta tenderske dokumentacije.

Član 4

Sporazumne strane su se saglasile da će nosilac posla MEDICA LINEA PHARM potpisati Okvirni 
sporazum sa naručiocem kao i Ugovor o javnoj nabavci.

Član 5

Isporuka dobara koja su predmet JAVNA NABAVKA KAROTIDNIH I PERIFERNIH STENTOVA 5Л 
PRATEĆIM SPECIFIČNIM POTROŠNIM MATERIJALOM, КОЛ JE NEOPHODAN ZA NJEGOVU 

fMPLANTACIJU ZA 2020. GODINUBroj javne nabavke 404-1-110/20-33 objavljenu od strane 
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Jovana Marinovića 2, Beograd a u odnosu na 
partiju br. 8 će se izvršiti na sfedeći način:

MEDICA LINEA PHARM:
Partija 8. Vodič uvodnik (Guding Sheath) pravog i zakrivljenog vrha (multipurpose oblik) 
komercijalnog naziva/kataloških brojeva: Destination Carotid Guiding Sheath/ RSXXX 54-89ХХХ, 
GSK5XXXXXXB, i to na taj način što će se isporuka vršiti do krajnjeg korisnika;

APTUS:
Partija 8. Vodič uvodnik {Guding Sheath) pravog i zakrivljenog vrha (multipurpose oblik) 
komercijalnog naziva/kataloških brojeva: SheathLessPV Peri-Vascular Guiding System/ W8XXXX- 
0-VXXX, SheathLess Eucath PTCA Guiding Catheter GXXXXX-0-L-100, i to na taj način što će se 
isporuka vršiti do krajnjeg korisnika;

Potpisnici sporazuma saglasno utvrđuju da svaki od članova grupe ponuđača prema naruČiocu 
odgovara neograničeno solidarno.

Član 6
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U slučaju da bilo koji ođ članova grupe ponuđača ne ispuni svoje obaveze koje se odnose na 
isporuku dobara koji su predmet javne nabavke, odnosno da neko od članova grupe ponuđača 
po pozivu od strane naručioca i krajnjeg korisnika ne isporuči dobra koja su predmet javne 
nabavke krajnjem korisniku, drugi član grupe ponuđača može isporučiti navedena dobra, s tim 
da u tom slučaju ponuđač koji je isporučio dobra ima pravo da mu od strane krajnjeg korisnika 
bude izvršena isplata isporučenih dobara.

U slučaju da dođe do problema u poslovanju nekog od članova grupe ponuđača, obavezu 

isporuke celokupne količine dobara koja su konkretne javne nabavke može preuzeti jedan od 
članova grupe ponuđača.

Član 7

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, kao i sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje 
posla u vidu blanko menica i prateće dokumentacije, daće nosilac posfa Medtca Linea Pharm.

Član 8

Fakture-račune za isporučena dobra koja su predmet javne nabavke koja je predmet ovog 

Sporazuma će izdavati svaki član grupe ponuđača za dobra za koja bude vršio isporuku.

U slučaju da Naručilac ne izvrši plaćanja predviđena Okvirnim sporazumom, sudski postupak će 

voditi svaki član grupe ponuđača za dobra koja je on isporučio, te će obzirom na napred 
navedeno svaki član grupe ponuđača snostti i troškove vođenja sudskog spora u odnosu na 
dobra koja je isporučio.

Član 9

Potpisnici su se saglasili da će se plaćanje isporučenih dobara za dobra koja je isporučio nosilac 
posla MEDICA LINEA PHARM vršiti na račun 380-248-05 koji se vodi kod Mira Bank.
Potpisnicr su se saglasili da će se plaćanje isporučenih dobara za dobra koja je isporučio član 
grupe ponuđača APTUS na račun 205-1048-48 koji se vodi kod Komercijalne banke.

Član 10
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Međusobna korespodencija i komunikacija će se vršiti svakodnevno putem eiektronske pošte, 
uz obavezu druge strane da potvrdi prijem elektronske pošte ili putem preporučenih pošiljki.

Član 11

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 12

Sve eventualne sporove iz ovog Sporazuma koji se ne mogu reŠiti mirnim putem i dogovorno, 
rešavaće se pred Privrednim sudom u Beogradu.

Član 13

Ovaj Sporazum je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primerka, od kojih će 1 (jedan) primerak 
Sporazuma biti dostavljen naručiocu, dok svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) 
primerka Sporazuma.

SPORAZUMNE STRANE:
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